
realizacja może co do zasady być uzasadniona względami zwią
zanymi z zapotrzebowaniem na wodę pitną. Natomiast nawad
nianie nie należy, co do zasady, do względów odnoszących się do 
zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego, uzasadniających 
przedsięwzięcie takie jak projekt sporny w postępowaniu przed 
sądem krajowym. 

9) Zgodnie z dyrektywą 92/43, a w szczególności z jej art. 6 ust. 4 
akapit pierwszy zdanie pierwsze, dla ustalenia, czy środki 
kompensujące są odpowiednie, należy wziąć pod uwagę zasięg 
przekierowania wód i zakres prac, którego ono wymaga. 

10) Dyrektywa 92/43, a w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit 
pierwszy, interpretowana w świetle celu polegającego na zrówno
ważonym rozwoju, ustanowionego w art. 6 WE, zezwala w 
odniesieniu do obszarów wchodzących w skład sieci Natura 
2000 na przekształcenie naturalnego ekosystemu rzecznego w 
stworzony przez człowieka ekosystem rzeczny i jeziorny, o ile 
spełnione są przesłanki określone w tym przepisie dyrektywy. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 września 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Döhler 
Neuenkirchen GmbH przeciwko Hauptzollamt Oldenburg 

(Sprawa C-262/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy kodeks celny — Rozporządzenie (EWG) 
nr 2913/92 — Artykuł 204 ust. 1 lit. a) — Procedura 
uszlachetniania czynnego — System zawieszeń — Powstanie 
długu celnego — Niewykonanie obowiązku przedstawienia 

rozliczenia procedury w przewidzianym terminie) 

(2012/C 355/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Döhler Neuenkirchen GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Oldenburg 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 204 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) 
i art. 859 pkt 9 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 

dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wyko
nania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 253, 
s. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 993/2001 
(Dz.U. L 141, s. 1) — Naruszenie obowiązku przedstawienia 
w wyznaczonym terminie rozliczenia procedury uszlachetniania 
czynnego — Dopuszczalność powstania długu celnego w 
zakresie całości towarów korzystających z reżimu uszlachet
niania jako sankcja stosowana przy tym uchybieniu 

Sentencja 

Artykuł 204 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks 
celny, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. powinien być 
interpretowany w ten sposób, że naruszenie obowiązku przedstawienia 
urzędowi nadzorującemu rozliczenia procedury w ciągu 30 dni po 
wygaśnięciu terminu zakończenia procedury, przewidzianego w art. 
521 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego rozporzą
dzeniem Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r., 
prowadzi do powstania długu celnego w zakresie całości przywożonych 
towarów podlegających rozliczeniu, włącznie z towarami powrotnie 
wywiezionymi poza obszar Unii Europejskiej, o ile warunki określone 
w art. 859 pkt 9 owego rozporządzenia nr 2454/93 są uważane za 
niespełnione. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 września 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — 
Eurogate Distribution GmbH przeciwko Hauptzollamt 

Hamburg-Stadt 

(Sprawa C-28/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy kodeks celny — Rozporządzenie (EWG) 
nr 2913/92 — Artykuł 204 ust. 1 lit. a) — Procedura składu 
celnego — Powstanie długu celnego z powodu niewykonania 
obowiązku — Spóźnione wpisanie w ewidencji towarowej 
informacji dotyczących wyprowadzenia towaru ze składu 

celnego) 

(2012/C 355/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Hamburg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Eurogate Distribution GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
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